Winterregels golfbaan ‘t Zelle 2020-2021
(geldig van 16 november 2020 t/m 21 maart 2021)

Golfschoeisel is verplicht.

Herstel Pitchmarks en plaggen.

Gedurende bovengenoemde periode zijn de winterregels van toepassing op het gehele Golfcomplex. De 18-holes
baan is dan niet ”qualifying”. Wanneer de Shortgolf/Par 3 baan geopend is, is deze tijdens de winter wel
“qualifying”!
Wij streven naar een goede balans tussen de kwaliteit van de baan en het golfplezier. Dat kan betekenen, dat er
(tijdelijk) aanvullende regels van kracht kunnen zijn (bijvoorbeeld het gedeeltelijk sluiten van de baan).
De volgende regels zijn gedurende bovengenoemde periode op het Golfcomplex van kracht:
•

Er wordt zoveel mogelijk op zomergreens gespeeld. Indien nodig zal er door onderhoud of weersomstandigheden
geheel/gedeeltelijk op wintergreens worden gespeeld.

•

Bij vorst, sneeuw, rijp, opdooi en langdurige natte perioden kan de baan geheel/gedeeltelijk gesloten zijn.

•

Wanneer de baan bevroren of zeer nat is, kan het zijn dat trolleys en/of handicarts (buggy’s) en mono-buggy’s
niet toegestaan worden en draagtassen verplicht zijn.

•

Er wordt “opgeteed” afgeslagen vanaf de vaste afslagplaatsen, gemarkeerd door rode, gele of witte tee-markers.

•

Het spelen naar of op zomergreens is niet toegestaan, wanneer wintergreens in gebruik zijn.

•

Staat de vlag op een wintergreen, dan MOET de bal opgenomen worden wanneer deze binnen 1 stoklengte van
de hole ligt, met bijtelling van 1 slag (de vlaggenstok mag niet worden verwijderd).

•

Een bal die op het kort-gemaaide gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden opgenomen en
schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van waar de oorspronkelijke bal lag, niet dichter
bij de hole.
Noot: (kort-gemaaid = elk deel van de baan met inbegrip van de paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte
of korter).

•

Het gebruik van handicarts en mono-buggy’s is toegestaan (gelijke toegangsregels), tenzij dit vanwege de
baanomstandigheden tijdelijk niet mogelijk is. Met Handicarts wordt zo veel mogelijk in rechte lijn gereden. De
speler zal dus meer moeten lopen dan in de zomer.

VOOR OVERIGE ZAKEN GELDT HET BAANREGLEMENT.
DE BAAN WORDT ELKE DAG BIJ ZONSOPGANG GEKEURD.
DE STATUS WORDT ZO SNEL MOGELIJK NA KEURING OP DE WEBSITE VAN DE GOLFCLUB GEPLAATST.
EEN EVENTUEEL TWEEDE KEURING VINDT LATER OP DE MORGEN PLAATS.
BETREDEN VAN DE BAAN IS ALLEEN TOEGESTAAN ALS HIJ IS VRIJGEGEVEN.
GEBOEKTE STARTTIJDEN VOOR OPENING VAN DE BAAN VERVALLEN.

KIJK OP ONZE WEBSITE NAAR DE BAANSTATUS VOORDAT U VAN HUIS VERTREKT.

